JEGYZŐKÖNYV

Készült: Bag Nagyközség Önkormányzat 2013. február 08.-án megtartott rendkívüli
képviselő-testületi ülésén.
Jelen vannak: Tóth Gábor polgármester, Dr. Balatoni Gyöngyi alpolgármester, Antal
István Lászlóné, Balázs János, Tábik Andrásné, Varga András képviselők
Meghívottak: Beke Andrea jegyző
A polgármester köszöntötte a képviselőket és a jegyzőnőt. Dr. Dénes Tamás képviselő úr a
szavazását telefon teszi meg.
Ismertette a rendkívüli testületi ülés napirendi pontját és kérte annak elfogadását.
Napirendi pont
Tárgy:

Előadó:

1.) Bag Nagyközség Intézményeinek energetikai korszerűsítésére beadandó
KEOP 2012. 4.10.0 számú pályázat önrészének biztosítása

Tóth Gábor
polgármester

2.) Székely zászló kihelyezése a polgármesteri hivatal falára

Tóth Gábor
polgármester

1.) Napirendi pont: Bag Nagyközség Intézményeinek energetikai korszerűsítésére beadandó
KEOP 2012. 4.10.0 számú pályázat önrészének biztosítása
Tóth Gábor: A művelődési háznak, tornacsarnok és az óvodának nagy a gázfogyasztása, a
hőszivíttyús rendszerrel jelentősen csökkenteni lehet a fenntartási költségeket. Ezért kérte a
testületet, hogy a vegyenek részt a KEOP 2012. 4.10.0 számú pályázaton, mely az
intézmények energetikai korszerűsítésére került kiírásra.
A pályázatban elszámolható összes költség 191.643.246 forint, a pályázati önrész 15 %-os
tehát amit saját önrészből, illetve hitelből tudnánk biztosítani az 28.746.487 forint. Ezt be kell
vállalni annak érdekében, hogy a jövőben a gázfogyasztás ne terhelje meg olyan mértékben a
költségvetésünket mint eddig.
Dr. Dénes Tamás: Öt-hat éven belül megtérül a beruházás, minden féleképpen a falu érdekét
szolgálja hosszú távon ez a pályázat.
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Varga András: Felajánlotta segítségét az anyagbeszerzéshez.
Tóth Gábor: Felkérte a testületet, hogy hozzák meg döntésüket.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
3/2013. (II. 08.) Képviselő-testületi határozat
Bag Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben biztosított jogkörében
eljárva, az alábbi határozatot hozta:
Bag Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által
közzétett KEOP-2012-5.5.0/B kódszámú felhívásra „Bag Nagyközség Önkormányzatának
tulajdonában lévő Iglice Napközi Otthonos Óvoda, Tornacsarnok és Dózsa György Művelődési
ház épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva" címmel
pályázatot kíván benyújtani az alábbi közintézmény energetikai korszerűsítésére:
Iglice Napközi Otthonos Óvoda
Tornacsarnok
Dózsa György Művelődési Ház

2191 Bag, Sport u. 1.
2191 Bag, Szent András u. 41.
2191 Bag, Petőfi tér 1.

Hrsz.: 130
Hrsz.: 766/3
Hrsz.: 129

A tervezett beruházás bruttó összköltsége: 191 648 706,- Ft
A tervezett beruházás támogatás szempontjából elismerhető költsége:191 648 706,- Ft
KEOP forrásból származó támogatás igényelt összege: 162 901 400,- Ft
A tervezett beruházáshoz szükséges önerő összege: 28 747 306 Ft
Az önerő forrása biztosított.
A képviselő-testület kötelezettséget vállal arra vonatkozóan, hogy a KEOP forrásból nyújtott
támogatás elnyerése esetén az önkormányzati saját forrásból vagy az önrészből biztosított
hitelből az összegét. A képviselő-testület felhatalmazza Bag polgármesterét a pályázat
benyújtásához szükséges nyilatkozatok megtételére."
Határidő: 2013. február 11. (pályázat benyújtására)
Felelős: polgármester
Végrehajtásban közreműködik: Bag Polgármesteri Hivatal műszaki előadó útján
2.) Napirendi pont: Székely zászló kihelyezése a polgármesteri hivatal falára
Tóth Gábor: Csatlakozva ahhoz a kezdeményezéshez, amely a Székely településekkel való
együttérzésünket és szolidaritásunkat fejezi ki javasolta a székely zászló kifüggesztését a
polgármesteri hivatal falára a magyar zászló az eu-s zászló mellé.
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A Képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
4/2013. (II. 08.) Képviselő-testületi határozat
Bag Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben biztosított jogkörében
eljárva, az alábbi határozatot hozta:
A Képviselő-testület hozzájárult a polgármesteri hivatal falán történő székely zászló
kifüggesztéséhez.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Végrehajtásban közreműködik: Bag Polgármesteri Hivatal műszaki előadó útján
Mivel nem volt több napirendi pont a polgármester megköszönte a részvételt és az ülést
bezárta.

-k.m.f.-

Tóth Gábor
polgármester

Beke Andrea
jegyző

